
BUDAPESTTALENT SUMMIT

TÖRÖKORSZÁG
A „TÖRÖK SPORTTEHETSÉG KUTATÓ ÉS SPORTIRÁNYÍTÁSI PROJEKT” AZÉRT JÖTT LÉTRE, HOGY                 
A GYEREKEKET ÉS A FIATALOKAT A SPORT FELÉ TERELJE  AZ IFJÚSÁGI ÉS SPORT MINISZTÉRIUM                  
ILLETVE A KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM (MNE) ÁLTAL ALÁÍRT  “EGYÜTTMŰKÖDÉSI JEGYZŐKÖNYV” 
KERETEIN BELÜL.  

A projekt célja a sportkultúra kialakítása - ami az egészséges és 
dinamikus élet alapvető követelménye - a sport népszerűsítése a 
gyerekek és fiatalok körében, illetve a sport elterjesztése közöttük 
a tömegeken keresztül, a sportolásra érett korú és tehetséges gy-
erekeknek az egyes sportágak felé terelése, illetve a tudományos 
módszerekkel kiválasztott gyerekek felkészítése arra, hogy 
versenyzőkké váljanak.

És végül egy nagyon hasznos link a Törökország “Science and Art Centers”, programjához. Sajnos csak törökül egyelőre, de az 
elhivatott Szakmai munka és sokszínűság érzékelhető így is. 

  Forrás A török Ifjúsági és Sport Minisztérium tájékoztatója a Budapest Talent Summit előkészítése 
során 

*

*

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1345896 

Néhány hasznos link a török programokhoz: 
Website of Science and Art Centers (BİLSEM): 
          https://www.bilsemonline.com/ 
Website of a Science and Art Center in Istanbul: 
          https://istanbulbilsem.meb.k12.tr/ 
Website of Talent Search Program: 
          https://sportifyetenektaramasi.gsb.gov.tr/ 
And a piece of news in English on Science and Art Centers:
          https://www.meb.gov.tr/science-and-arts-centers-to-be-reinforced/haber/21827/en 

A projektben történő részvétel önkéntes alapon működik mind a gyerekek, mind a családok részéről. 

A PROJEKT RÉSZÉT KÉPEZI A GYEREKEK SPORTTAL KAPCSOLATOS HOZZÁÁLLÁSÁNAK FELMÉRÉSE EGY SPORTTUDOMÁNYOS TESZT 
RÉVÉN, AMIT A SPORTTEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE ALKALMAZNAK ÉS MELYNEK HITELESSÉGE, ILLETVE HATÉKONYSÁGA IGAZOLT. 

Ezután a felmérést követően általános sport felkészítést kapnak a gyerekek, mely során a számukra megfelelő sportág felé orien-
táljuk őket, és figyelemmel követjük fejlődésüket. A gyerekek teljesítményét rögzítő sport felmérő kártya adatai hozzáférhetőek a 
szülök számára egy e-state alkalmazás révén.

Az utóbbi 4 évben a Török Sporttehetség Kutató és Sportirányí-
tási Projekt megvalósult az MNE felügyelete alatt működő összes 
állami és magániskolában.  A tervek szerint ezen a projekten 
keresztül 15 000 iskola másfél millió tanulóját kell bevonni a 
sportba minden egyes tanulmányi év során. Az összesen 1500 
tanárból és 1 500 minisztériumi dolgozóból álló 150 szakértői 
csapat 81 tartományban dolgozik a sporttehetség kutatási fo- 
lyamatban. 


